
Informatie
Overweegt u om de Protestantse Kerk Den Haag, een wijkgemeente, de 
diaconie  of een diaconaal project op te nemen in uw testament? Dan kun-
nen we u daarover adviseren. U gebruikt dan de officiële benamingen: 

- Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage 
- Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage

Wilt u meer informatie of een gesprek, neem dan contact op met Stek, 
(070) 3181616 of info@stekdenhaag.nl.
Hier kunt u trouwens ook terecht voor informatie over een periodieke gift 
(bij leven).

U kunt op de volgende sites terecht voor informatie:
www.protestantsegemeentedenhaag.nl  
www.diaconiedenhaag.nl/helpen/giften-en-legaten 

Voor het opstellen van een testament moet u naar de notaris. Hieraan zijn 
kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek is meestal kosteloos. Als 
u al een testament heeft en u wilt het laten aanpassen, dan kunt u hiervoor 
ook een afspraak maken bij de notaris. 
Meer informatie op: www.notaris.nl.

De Protestantse Kerk Den Haag en de Diaconie zijn Algemeen Nut Beogen-
de Instellingen (ANBI). 
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Testament 
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. 
Zo kunt u regelen dat uw geliefden goed verzorgd  achterblijven. Als u daar-
naast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar 
taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld 
naartoe gaat. Bent u betrokken bij een bepaald kerkgebouw of wilt u een 
mooi diaconaal project bij u in de buurt steunen? Of weet u wellicht zelf al 
waar het goed op z´n plaats zou kunnen komen?
Er zijn twee manieren om de kerk op te nemen in uw testament: in de vorm 
van een erfstelling of van een legaat.

Erfstelling
Bij een erfstelling laat u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk toekomen 
aan de kerk. Als de kerk tot (mede-)erfgenaam wordt benoemd is deze 
samen met eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk voor uw na-
latenschap. 

Legaat
Een legaat is een door u bepaald bedrag of een bij name genoemd onroe-
rend goed of voorwerp, bijvoorbeeld een huis of een schilderij. 
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Kerk
De kerk speelt bij veel mensen een belangrijke rol in hun leven - mogelijk 
ook bij u.

Het is een plek: 
- waar we stilstaan bij de mijlpalen in ons leven: doop, huwelijk 
 en afscheid;
- waar we nadenken over goed leven en waar wij en anderen in aanraking 

komen met Bijbelse verhalen;
- waar we steun vinden in moeilijke tijden;
- waar we steun bieden aan de armen en kwetsbaren.

Mensen samen vormen de kerk. Velen geven tijd en energie aan vieringen, 
het omzien naar elkaar en diaconaat. De kerk, ook de Protestantse Kerk Den 
Haag, kan dan ook alleen bestaan door de inzet van velen.

Geven via een testament
Er zijn meer manieren om u in te zetten. Door de Protestantse Kerk Den 
Haag op te nemen in uw testament kunt u bijdragen aan het werk van de 
kerk, uw wijkgemeente of de diaconie.
In deze folder leggen we uit hoe dat werkt.

Protestantse Kerk Den Haag
Als Protestantse Kerk Den Haag geloven we in God, in het geschenk van 
zijn Zoon Jezus Christus en in de leiding van de Heilige Geest. De Bijbel is in 
dit geloof onze inspiratiebron. We streven ernaar dat mensen iets zien van 
ons geloof, onze bezieling en ons werken aan gerechtigheid. We hopen dat 
mensen worden aangetrokken om mee te doen met onze geloofsgemeen-
schap of zich verbonden weten.
In onze wijkgemeenten, buurtprojecten en diaconale activiteiten willen we 
aanwezig zijn in Den Haag.

Diaconie
De Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag zet zich in voor Haagse 
mensen die in de marge van de samenleving zijn terechtgekomen. De hulp 
moet echt helpen en mensen niet afhankelijk maken. Bij onrecht en proble-
men neemt de Diaconie het op voor mensen zonder stem en laat van zich 
horen in de samenleving. Dit werk - er zijn voor de armen, de diaconale 
buurt- en kerkhuizen of projecten voor ontheemden, ouderen en eenza-
men - zijn uitingen van de christelijke gemeente. Zij doet dit via haar uitvoe-
ringsorganisatie Stek, Stichting voor stad en kerk.

“Het geloof heeft mij zoveel gebracht. Ik hoop dat andere men-

sen ook tot geloof komen.”
Geloof is een waardevol kompas in het leven. Leerhuizen, gespreksgroepen, 
alfacursussen en andere manieren van geloofsvorming zijn daarbij belang-
rijke instrumenten, die u kunt steunen met een bijdrage.

“Wat fijn dat er zo nu en dan iemand uit de kerk langskomt voor 

een goed gesprek.”
Pastoraat onder ouderen en jongeren, ziekenbezoek en steun voor mensen 
die door een moeilijke periode heen gaan – het zijn kostbare momenten van 
aandacht en bemoediging. 

“Het is mooi dat er een plek is waar we samen komen om te 

vieren en te ontmoeten.”
Het onderhoud van een kerkgebouw, aan de buitenkant en aan de binnen-
kant, kost veel geld. Toch is een dergelijke plek wel nodig om het geloof te 
vieren. U kunt de instandhouding  steunen.

“Ik vind het belangrijk dat de kerk zorgt voor mensen die door 

anderen niet worden gezien.” 
Van oudsher is armenzorg een taak van de kerk: omdat het geloof niet op-
houdt bij de kerkdeur en handen en voeten krijgt in de buurt. Er zijn vele 
projecten die u daarbij kunt steunen.

Nalaten geeft toekomst
Nalaten aan de Protestantse Kerk Den Haag
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